
Empresários apostam na madrugada  
Mariana Bergel  
 
Negócios inusitados abertos 24 horas em São Paulo vão de salão de beleza a adega. 
 
Jantar às 2h da manhã, cortar o cabelo às 4h e imprimir, no fim da madrugada, cartões 
profissionais antes de pegar o avião das 6h. 
 
Agendas assim têm feito a alegria de empreendedores que decidiram investir em produtos e 
serviços oferecidos noite adentro -com uma diferença: em vez das já prosaicas lojas de 
conveniência, a aposta agora é em negócios mais inusitados, de agências de turismo a funerárias 
de animais. 
 
Um desses empreendimentos é o salão de beleza de Osvaldo Gomes, 39, que funciona dia e noite, 
todos os dias do ano. "Não posso me dar ao luxo de fechar, pois minha clientela não me 
perdoaria", afirma. Sem revelar os valores do faturamento noturno, Gomes não esconde que o 
movimento "é grande e compensador". 
 
O Clube Pet Memorial -primeiro crematório de animais de estimação da América Latina- também 
integra a lista dos negócios que nunca fecham as portas. Um de seus serviços, o Disque Pet 
Memorial, de remoção de animais mortos, funciona sem parar. 
 
"A idéia surgiu para minimizar o impacto, principalmente sobre crianças, de manter um animal de 
estimação morto dentro de casa", explica o diretor da empresa, Carlos Eduardo Battendieri. 
Segundo ele, o faturamento médio mensal do empreendimento é de R$ 150 mil, e o investimento 
inicial de, no mínimo, R$ 800 mil. A margem de lucro da empresa corresponde, em média, a 18% 
do faturamento. O atendimento noturno representa 40% dos ganhos. 
 
Com 15 anos no mercado brasileiro, a franquia Alphagraphics tem cinco lojas em São Paulo. 
Todas com produção 24 horas -sendo que uma delas atende a qualquer hora do dia e da noite. 
"O local desta loja é de fácil acesso e conta com grande fluxo de pessoas", explica o diretor da 
rede, Rodrigo Abreu, referindo-se à unidade da avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste. 
 
"A maioria dos trabalhos que chegam durante a noite é de agências de publicidade, que precisam 
do resultado logo pela manhã. Há, ainda, estudantes que deixam a tarefa de imprimir trabalhos 
escolares para a última hora", diz. 
 
Com esse sistema, afirma, a empresa otimiza a capacidade de produção e atende rapidamente os 
clientes. "Obviamente o custo aumenta, mas de forma proporcional. Oneroso seria manter as 
máquinas paradas", explica. 
 
Sem movimento 
 
Nem todos, no entanto, vêem só vantagens em varar a madrugada. Depois de abrir durante o 
horário comercial por 35 anos, a unidade da Barra Funda da Mercadocar (loja de autopeças) 
passou a ter atendimento 24 horas por dia. 
 
"Observei que supermercados e lojas de material de construção permaneciam abertos à noite e 
achei que nossos produtos também poderiam ser bastante procurados no meio da madrugada", 
recorda o dono do estabelecimento, Roberto Gandra. 
 
Com o passar do tempo, no entanto, a opinião de Gandra mudou. O movimento entre 0h e 8h 
representa menos de 5% do faturamento da loja. Entre 8h e 20h, passam pelo estabelecimento 
cerca de 1.500 pessoas por dia. De 20h a 0h, esse número fica em 500, enquanto a freqüência cai 
para menos de 50 pessoas de 0h a 8h. 



"Não dá para auferir muito lucro com o funcionamento durante a madrugada. Ganhamos em 
relação à fidelização dos clientes", ressalta Gandra. "Esse deve ser o aspecto principal para quem 
pensa em deixar o estabelecimento aberto a noite inteira", conclui. 
 
Cuidados 
 
Antes de abrir um comércio que funcione ininterruptamente, segundo o coordenador do Provar 
(Programa de Administração de Varejo), Claudio Felisoni de Angelo, deve-se verificar se "os 
custos com o funcionamento prolongado da loja são compensados com um volume maior de 
venda". A dica, então, é escolher muito bem o local do negócio para não abrir um serviço próximo 
a outro do mesmo segmento. 
 
"Se não há clientela pronta para receber o serviço nesses horários, fica muito difícil", enfatiza 
Eduardo Ayrosa, professor de marketing da Fundação Getulio Vargas. 
 
"Sem-fachada" é modelo alternativo  
 
Para não aumentar as despesas ao estender serviços no período noturno, alguns empreendedores 
optam por um modelo diferente de negócio: são os "sem-fachada", estabelecimentos que 
funcionam noite adentro, porém, sem indicação explícita a transeuntes. 
 
É o caso da agência de turismo Jet Stream, há 21 anos no mercado e há seis atuando também de 
madrugada. Às 19 horas, é desligado o PABX e as ligações são encaminhadas para uma central 
telefônica. Outras agências usam o serviço da mesma central, o que minimiza gastos. 
 
"Dispomos de agilidade para resolver os problemas dos nossos clientes a qualquer hora da noite 
como se fosse em horário comercial", diz o proprietário da agência, Francisco Leme da Silva. 
Apesar de receber uma média de 15 ligações fora do horário convencional, Silva diz acreditar que 
esteja oferecendo uma ação de fidelização. "É esse diferencial que alavanca o negócio", justifica. 
 
Dinheiro da mãe 
 
Ao perceber a alta demanda por encomendas para reposição de estoque após o horário comercial, 
Jalil Antar Saad, 33, resolveu estender o funcionamento de sua adega durante a madrugada. Para 
reduzir custos, o atendimento nesse período é por telefone. 
 
Há 11 anos no mercado, a adega Jallas começou com um investimento de R$ 200 emprestados 
pela mãe de Saad para comprar 20 caixas de cerveja. Hoje, o estabelecimento fornece bebidas 
para 6.000 eventos por ano e fatura R$ 12 milhões anuais -o período noturno corresponde a 10%. 
"Aliamos preços mais baixos do que supermercados a serviços personalizados para não faltar 
bebidas em uma festa, o que traz segurança para quem está fazendo o evento", diz Saad. 

 
 
Leia Mais 
 
Segurança é a principal preocupação  
Mariana Bergel 
 
Custos extras para funcionamento 24 horas podem inviabilizar o empreendimento. 
 
Custos adicionais com funcionários, gastos extras e, principalmente, esquema de segurança. 
Quem pensa em montar um negócio que funcione 24 horas por dia deve considerar muitos 
aspectos antes de tomar a decisão. 
 



Precauções básicas podem evitar situações como a vivenciada, por exemplo, pela livraria Nobel, 
aberta no fim de janeiro nos Jardins (zona oeste de São Paulo). 
 
Depois de planejar abrir sua primeira filial com funcionamento 24 horas, a livraria retrocedeu e, 
na semana de inauguração, não manteve o estabelecimento ativo durante toda a madrugada. 
"Estamos fazendo testes considerando a relação custo/benefício para ver se vale a pena ou não 
deixar a loja aberta [a noite inteira]", diz Sérgio Milano, diretor da rede. 
 
"A partir do momento em que vemos negócios maiores do que o nosso retrocedendo, ficamos 
ressabiados. O grande problema é como oferecer segurança patrimonial e para os clientes sem ter 
um custo inviável e sem fazer uma coisa tão ostensiva", acrescenta. 
 
A preocupação pode ser justificada ao constatar os altos custos relacionados à proteção da loja. A 
contratação de um serviço de segurança básico, com dois funcionários diurnos e dois noturnos, 
custa, pelo menos, R$ 8.000 mensais, segundo José Jacobson Neto, presidente da Sesvesp 
(sindicato do setor de segurança). 
 
"Não é qualquer empreendimento que tem condições de arcar com esse serviço, pois o custo é 
realmente alto", opina Neto. O especialista afirma que muitos empresários contratam serviços 
clandestinos, com o qual gastam R$ 1.500 por mês, mas eles podem ter problemas até com a 
Justiça do Trabalho. 
 
Caso o empreendedor opte apenas por um sistema de segurança eletrônico, a estimativa é que a 
instalação do equipamento fique entre R$ 2.000 e R$ 4.000, além da manutenção mensal de R$ 
200. "A maioria adota o sistema eletrônico porque ele é monitorado 24 horas por dia e é mais 
barato." 
 
Para amenizar os gastos com segurança e proteger o patrimônio e os clientes, o restaurante Vila 
Conte encontrou uma solução eficiente: funciona embaixo de um flat em Moema (zona sul). 
"Além da segurança do flat, que faz com que o estabelecimento seja muito mais seguro do que 
uma casa totalmente aberta para a rua, temos um estacionamento 24 horas", afirma Allan Espejo, 
um dos proprietários do restaurante. 
 
Aberta há quatro anos, a casa tem como garantia de movimento a grande rotatividade do flat, já 
que fornece as refeições para os clientes do edifício. Entre 2h e 6h, o restaurante recebe uma 
média de 150 pedidos. O período noturno representa 20% do faturamento do estabelecimento, 
sendo a mão-de-obra o principal custo. 
 
"Toda a estrutura já está armada e não aumenta com o funcionamento direto. Muitos custos, 
como imposto predial, são fixos." 
 
Os gastos com mão-de-obra são consideráveis. Para o trabalho urbano entre 22h e 5h, a lei 
estabelece adicionais noturnos: o acréscimo é de, no mínimo, 20%. Esse percentual incide ainda 
sobre férias, 13º salário e FGTS, sendo a hora de trabalho noturno de 52 minutos e 30 segundos. 

 
 
Leia Mais 
 
Farmácias são os estabelecimentos mais procurados à noite  
 
Entre os estabelecimentos comerciais mais procurados pelo consumidor noturno, ganham 
destaque as farmácias, com 66% de citações, segundo uma pesquisa feita pelo Provar/FIA 
(Fundação Instituto de Administração). 
 



A Sensitiva, que atua no segmento de homeopatia e remédios de manipulação, é um exemplo. 
Segundo a proprietária, Márcia Gutierrez, até a meia-noite, a procura de clientes é a mesma do 
que em horário comercial, de 10 mil pedidos mensais. Entre 0h e 6h, são 1.500 encomendas por 
mês. 
 
"É importante permanecermos abertos ininterruptamente, pois atendemos emergências", afirma. 
Além disso, os dois funcionários que trabalham durante a madrugada preparam o setor para os 
empregados do dia seguinte. 
 
Na pesquisa, 7,4% dos entrevistados ainda mencionaram serviços de manutenção, como o do 
alfaiate Maurício Messias, 45, que atende seus clientes mesmo quando fecha as portas de seu 
estabelecimento. "Os atendidos durante a madrugada sempre indicam novos clientes", comenta 
Messias, que exige uma taxa de R$ 50 para visitas fora do período comercial. "Cobro o dobro do 
preço", diz. 
 
Consumidor diferente 
 
Para empresas que funcionam no horário comercial, especialistas aconselham a aumentar 
gradativamente o horário de atendimento. "Antes de abrir a madrugada inteira, é preciso 
perceber as respostas que o mercado dá", sugere o consultor de marketing do Sebrae-SP (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) Gustavo Carrer. Segundo ele, as vantagens 
são "rentabilidade maior e preços mais altos pela falta de concorrência". 
 
"Quem freqüenta os lugares durante a madrugada não é um público convencional. Estamos 
falando de uma clientela bem segmentada", descreve a diretora da ComSenso Agência de Estudos 
do Comportamento, Suzy Corton. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 16 abr. 2006, Negócios, p. 22 e 23.  
 
 
 


